دوره  ،20شماره  ،36پاییز  ،9613صفحات1-91 :

مقاله پژوهشی

سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونههای کاندیدای جداشده از
کاندیدیازیس دهانی بیماران سرطانی دریافتکننده شیمیتراپی
بیمارستانهای تنکابن و رامسر
سمیه مقیمیان ،*1آیت اله نصرالهی عمران ،2شهربانو
9
2
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کارشناسی ارشد ،گروه میکروبشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران
دانشیار ،گروه قارچشناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاداسالمی واحدتنکابن ،تنکابن ،ایران
استادیار و فوق تخصص خون و سرطان بالغین ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران

تاریخ دریافت9613/05/97 :

تاریخ پذیرش9617/02/92 :

چکیده
مقدمه :کاندیدیازیس یک عفونت قارچی شایع است که توسط گونههای مختلف کاندیدا ایجاد میشود .تولید آنزیمهای خارج سلولی
نظیر پروتئیناز بهعنوان فاکتور بیماریزا نقش بهسزایی در چسبندگی و نفوذ مخمر به میزبان مستعد دارد .در این راستا ،هدف از پژوهش
حاضر بررسی میزان تولید آنزیم پروتئیناز در بیماران سرطانی مبتال به کاندیدیازیسمی دهانی میباشد.
مواد و روشها :تعداد  20نمونه سواپ دهانی از بیماران سرطانی و غیرسرطانی مبتال به کاندیدیازیس مراجعهکننده به مرکز انکولوژی
بیمارستان رامسر و تنکابن در سال  9616-9619جمعآوری گردید .این نمونهها در محیط سابورو دکستروز آگار حاوی آنتیبیوتیک
کلرامفنیکل کشت داده شدند و ایزولههای مخمری با استفاده از روش فنوتایپیک مورد شناسایی قرار گرفتند .در ادامه برای ارزیابی فعالیت
آنزیمی پروتئینازی از محیط اختصاصی استفاده گردید .قطر هاله تشکیلشده در اطراف هر کلونی نیز بهمنظور تولید آنزیم اندازهگیری شد.
یافتهها :از  20نمونه جمعآوریشده ،از گروه بیماران سرطانی مبتال به کاندیدیازیس دهانی  91ایزوله مخمری کاندیدا ( 15درصد) و از
گروه شاهد شش ایزوله ( 60درصد) جدا گردید .فراوانی کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا بهترتیب معادل  49( 93درصد) و 93( 6
درصد) بود .در افراد غیرسرطانی تمام ایزوله مخمری جداشده بهعنوان کاندیدا آلبیکنس شناسایی شد .میانگین قطر هاله در اطراف
سلولهای مخمری تولیدکننده آنزیم پروتئیناز در افراد سرطانی مبتال به کاندیدیازیس دهانی نسبت به گروه غیرسرطانی معادل 2/29
میلیمتر بهدست آمد.
نتیجهگیری :تولید آنزیم پروتئیناز بهعنوان یک فاکتور ویروالنس مهم در ایجاد بیماری کاندیدیازیس دهانی در افراد سرطانی به مراتب
بیشتر از افراد غیرسرطانی بود.
کلمات کلیدی :باکتو آگار ،پپتون آگار ،پروتئیناز ،سرطان ،سرطان هماتولوژیک ،کاندیدیازیس دهانی ،کروم آگار ،گونههای کاندیدا،
نقص ایمنی

* نویسنده مسئول :سمیه مقیمیان ،گروه میکروبشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران .تلفن01999162991 :؛ ایمیلnegin.moghimian@yahoo.com :

سمیه مقیمیان و همکاران

مقدمه
در سالهای اخیر به دلیل افزایش فاکتورهای

هدف از پژوهش حاضر سنجش تولید آنزیم پروتئیناز

مستعدکننده و افراد مبتال به نقص سیستم ایمنی،

گونههای کاندیدای جداشده از بیماران سرطانی

عفونتهای فرصتطلب ناشی از گونههای کاندیدا افزایش

دریافتکننده شیمی تراپی مبتال به کاندیدیازیس دهانی و

قابل مالحظهای یافتهاند .گستردگی کاندیدیازیس

مقایسه میزان تولید آنزیم با گروه کنترل (افراد

بهصورت عفونتهای سطحی -مخاطی تا عفونت های

غیرسرطانی) است.

سیستمیک منتشرشده مشاهده می گردد .بر مبنای عوامل
سببشناسی بیماری ،قارچهای مخمری متعلق به جنس

مواد و روشها

کاندیدا می باشند .کاندیدا آلبیکنس شایع ترین جنس

این مطالعه بهصورت توصیفی -مقطعی در سال -19

بیماریزا است و پس از آن گونههای کاندیدا گالبراتا و

 9616در ارتباط با بیماران مراجعهکننده به مراکز

کاندیدا کروزی رو به افزایش هستند و در موارد کمتر

درمانی شهر تنکابن و رامسر انجام شد .جامعه آماری 20

کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا تروپیکالیس مشاهده

فرد سرطانی و  20فرد غیرسرطانی با عارضه

می شود ( .)9کاندیدا آلبیکنس بهعنوان عامل ایجادکننده

کاندیدیازیس دهانی بودند .نمونهبرداری توسط سواب

یک عفونت شایع در بیماران سرطانی مطرح می باشد .از

استریل صورت گرفت و نمونه ها با قراردادن سواب در لوله

این مخمر بهعنوان فلور نرمال سطوح مخاطی نظیر دهان،

حاوی سرم فیزیولوژی استریل به آزمایشگاه انتقال داده

دستگاه گوارش و واژن یاد میشود؛ اما شرایط خاص

شدند .کشت نمونه ها بر روی محیط سابورو دکستروز آگار

مانند استفاده زیاد از آنتیبیوتیکها ،شیمی درمانی و

( ،Merckآلمان) حاوی کلرامفنیکل انجام پذیرفت .در

پرتودرمانی منجر به تکثیر بیش از حد آن گشته و خطر

ادامه ،پلیتها به مدت  94-72ساعت در دمای  67درجه

ابتال به عفونت را افزایش می دهد ( .)2،6کاندیدیازیس

سانتیگراد انکوبه شدند و کلونیهای مخمری رشدیافته

دهانی شایعترین شکل کاندیدیازیس در بیماران مبتال به

بر روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل

سرطان و بیماران دریافتکننده داروهای تضعیفکننده

با استفاده از محیط کروم آگار کاندیدا ( ،Merckآلمان)

سیستم ایمنی می باشد ( .)9،5آنزیم آسپارتیل پروتئیناز

مورد شناسایی قرار گرفتند ( .)90در این مطالعه از ایزوله

ترشحی ( ) SAP2کاندیدا آلبیکنس نقش محوری در

استاندارد کاندیدا آلبیکنس ( )PTCC 5027بهعنوان

اتصال ،تهاجم و بیماری زایی این مخمر فرصتطلب دارد.

کنترل استفاده شد .به منظور سنجش تولید آنزیم

کاندیدا آلبیکنس قادر به سنتز پروتئینازهای با قدرت

پروتئیناز مقدار  50میلیلیتر از محیط سابورو دکستروز

تخریب االستین که در مقاومت علیه سیستم ایمنی بدن

براث در ظروف استریل ریخته شد و هریک از ایزوله های

و تهاجم به سطوح مخاطی بافت میزبان نقش دارند

مخمری رشدیافته در این محیط کشت داده شدند.

می باشد ( .)6،3،7آسپارتیل پروتئیناز ( )Sapیکی از

سپس ،ظروف به مدت  29ساعت در انکوباتور متحرک

آنزیمهای پروتئیناز خارج سلولی است .بهطور کلی این

 23درجه سانتیگراد انکوبه گردیدند .پس از این مدت

دسته از آنزیم ها ،هیدرولیزکننده پیوند ( )Co-NHدر

سلولهای مخمری به وسیله بافر سالین فسفات دو بار

پروتئینها می باشند ( .)4،1با توجه به موارد بیان شده،

شسته شدند و در نهایت یک سوسپانسیون حاوی 904
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ب

الف
شکل  :1الف .کاندیدا گالبراتا در کروم آگار ،ب .کاندیدا آلبیکنس در کروم آگار

سلول تهیه گردید .در ادامه ،مقدار  90میکرولیتر از این

هشت نفر مرد ( 90درصد) بودند و  20فرد غیرسرطانی را

سوسپانسیون سلولی به محیط کشت اختصاصی تولید آنزیم

 90زن ( 50درصد) و  90مرد ( 50درصد) شامل میشدند.

پروتئیناز شامل 9 :درصد باکتو آگار 0/9 ،درصد ،KH2po4

میانگین و انحراف معیار سنی بیماران سرطانی و

 0/5درصد  9 ،MgSo4درصد گلوکز و  0/93درصد آلبومین

غیرسرطانی بهترتیب معادل  52/72±4/79و 59±90/96

سرم گاوی با  Ph=5انتقال داده شد و به مدت پنج روز در

بهدست آمد .جدول  9و  2اطالعات دموگرافیکی بیماران

 67درجه سانتیگراد انکوبه گردید .سپس ،پلیتها با تری

شرکتکننده در پژوهش حاضر را نشان میدهند .دادههای

کلرواستیک اسید  20درصد فیکس شدند و رنگآمیزی با

جدول  6و شکل  2نیز حاکی از آن هستند که از میان 91

آمیدوبالنک  9/25درصد ( 10درصد متانول و  90درصد

فرد بیمار 99 ،نفر ( 57/1درصد) زن و هشت نفر (92/9

اسید استیک) صورت گرفت و مناطق واضح اطراف هر

درصد) مرد و از میان شش فرد بیمار ،چهار نفر (33/37

کلونی اندازهگیری شدند (شکل الف ،ب) ( .)99،92در

درصد) زن و دو نفر ( 66/66درصد) مرد بودند .عالوهبراین،

ادامه ،نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون Kolmogorov-

دادههای جدول  9و شکل  6نشان میدهند که از میان 91

Levene

فرد بیمار ،چهار نفر ( 29/05درصد) در رده سنی 90-95

مورد بررسی قرار گرفت .برای مقایسات چندگانه میانگین از

سال ،شش نفر ( 69/54درصد) در رده سنی  93-50سال،

آزمون  Duncanبا سطح معناداری  0/005استفاده شد .باید

چهار نفر ( 29/05درصد) در رده سنی  59-55سال ،دو

خاطرنشان ساخت که برای انجام کلیه آزمونهای آماری،

نفر ( 90/56درصد) در رده سنی  53-30سال و سه نفر

نرمافزار  SPSS 18به کار گرفته شد.

( 95/71درصد) در رده سنی  33-70سال قرار داشتند و

 Smirnovو همگنی واریانسها با استفاده از آزمون

از تعداد شش فرد بیمار ،یک نفر ( 93/37درصد) در رده

نتایج
از میان  20بیمار سرطانی 92 ،نفر زن ( 30درصد) و
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سنی  90-95سال ،یک نفر  93/37( ±درصد) در رده
سنی  93-50سال ،یک نفر ( 93/37درصد) در رده سنی

00

سمیه مقیمیان و همکاران

جدول  :1اطالعات دموگرافیک افراد سرطانی مبتال به کاندیدیازیس دهانی
جنسیت

سن

نوع سرطان

نوع درمان

مرد

59

هماتولوژیک

شیمیدرمانی

ردیف
2

مرد

50

هماتولوژیک

شیمیدرمانی

3

زن

93

اعضا (تومورتوپر)

رادیوتراپی

4

مرد

70

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

5

زن

95

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

6

زن

59

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

7

زن

90

اعضا (تومورتوپر)

رادیوتراپی

8

مرد

34

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

9

مرد

53

اعضا (تومورتوپر)

رادیوتراپی

11

1

زن

91

اعضا (تومورتوپر)

رادیوتراپی

11

زن

59

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

12

زن

50

هماتولوژیک

شیمیدرمانی

13

زن

70

اعضا (تومورتوپر)

رادیوتراپی

14

زن

99

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

15

زن

95

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

16

مرد

94

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

17

مرد

30

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

18

مرد

55

هماتولوژیک

رادیوتراپی

19

زن

50

اعضا (تومورتوپر)

شیمیدرمانی

21

زن

93

هماتولوژیک

رادیوتراپی

جدول  :2اطالعات دموگرافیک افراد غیرسرطانی مشکوک به کاندیدیازیس دهانی
جنسیت

سن

نوع بیماری

1

مرد

95

آسم

ردیف
2

مرد

90

بیماری قلبی

3

زن

56

رماتیسم

4

زن

55

دیابت

5

زن

93

بیماری قلبی

6

مرد

34

دیابت

7

مرد

35

تب مالت

8

زن

72

دیابت

9

مرد

35

بیماری قلبی

11

مرد

91

دیابت

11

زن

54

دیابت

12

زن

52

پسوریازیس

13

زن

90

پیوند اعضا

14

مرد

61

دیابت

15

مرد

95

چربی باال

16

زن

97

دیابت

17

زن

56

رماتیسم

18

زن

77

دیابت

19

مرد

71

دیابت

21

مرد

34

تب مالت

تمامی این افراد عالئم برفک دهانی داشتند .پس از انجام آزمایشات ،از میان این افراد شش نفر از نظر کاندیدا مثبت بودند که از این شش کاندیدا
برای انجام آزمونهای آماری استفاده شد.
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جدول  :3نتایج آنالیز واریانس برای آنزیم پروتئیناز در بیماران سرطانی با نوع قارچ کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا
مجموع

منبع تغییرات

مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر
Eta

توان آزمون

پروتئیناز تکرار اول

0/270

9

0/270

9/150

0/949

0/906

0/239

پروتئیناز تکرار دوم

0/270

9

0/270

9/194

0/949

0/909

0/257

پروتئیناز تکرار سوم

0/900

9

0/900

2/160

0/905

0/997

0/635

شکل  :3فراوانی مطلق و نسبی افراد سرطانی و غیرسرطانی بر حسب جنس

جدول  :4نتایج آنالیز واریانس آنزیم پروتئیناز تولیدشده بر حسب نوع سرطان (هماتولوژیک و سرطان اعضا)
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر
Eta

توان آزمون

پروتئیناز تکرار اول

0/129

9

0/129

1/229

0/009

0/652

0/493

پروتئیناز تکرار دوم

9/029

9

9/029

90/550

0/009

0/646

0/439

پروتئیناز تکرار سوم

0/139

9

0/139

1/621

0/009

0/659

0/429

شکل  :3فراوانی مطلق و نسبی بیماران سرطانی و غیرسرطانی بر حسب گروههای سنی
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آلبیکنس (کلنی سبز کمرنگ) و سه ایزوله بهعنوان کاندیدا
گالبراتا (کلنی با رنگ ارغوانی تیره با کنارههای صورتی)
شناسایی شدند .میانگین قطر هاله در اطراف سلولهای
مخمری تولیدکننده آنزیم پروتئیناز جداشده از افراد سرطانی
معادل  2/29میلیمتر و برای بیماران غیرسرطانی یک
میلیمتر بود (شکل  .)9باید عنوان نمود که نتایج آنالیز
واریانس یکطرفه برای متغیرهای آنزیم پروتئیناز در بیماران
سرطانی با نوع قارچ کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا به
لحاظ آماری معنادار نبود .با توجه به سه بار تکرار آزمایش،

شکل  :4هاله تشکیلشده آنزیم پروتئیناز

میزان  Fمحاسبهشده در سطح معناداری بیشتر از آلفای

 59-55سال ،یک نفر ( 93/37درصد) در رده سنی

میزانشده  )0/005( Bonferroniبهدست آمد؛ بنابراین

 90-95سال ،یک نفر ( 93/37درصد) در رده سنی

محاسبهشده به لحاظ آماری معنادار نبود (جدول  .)5نتایج

 53-30سال و یک نفر ( 93/37درصد) در رده سنی

آنالیز واریانس برای متغیرهای آنزیم پروتئیناز تولیدشده بر

 33-70سال جای داشتند.

حسب نوع سرطان (هماتولوژیک و سرطان اعضا) در جدول 3

F

از سوی دیگر ،نتایج فنوتیپی کشت ایزولهها در محیط

ارائه شده است .میزان پروتئیناز در دو نوع سرطان

کروم آگار کاندیدا نشان داد که  93ایزوله بهعنوان کاندیدا

(هماتولوژیک و سرطان اعضا) با توجه به سه بار تکرار آزمایش

جدول  :5فراوانی مطلق و نسبی افراد سرطانی و غیرسرطانی بر حسب جنس
افراد غیرسرطانی

جنسیت

افراد بیمار

درصد

تعداد

درصد

تعداد

زن

57/1

99

33/37

9

مرد

92/9

4

66/66

2

جمع کل

900

91

900

3

جدول  :6فراوانی مطلق و نسبی بیماران سرطانی و غیرسرطانی بر حسب گروههای سنی
جنسیت

افراد غیرسرطانی
درصد

تعداد

درصد

تعداد

 41-45سال

93/37

9

29/05

9

 46-51سال

93/37

9

69/54

3

 51-55سال

93/37

9

29/05

9

 56-61سال

93/37

9

90/56

2

 66-71سال

-

-

95/71

6

 71-75سال

93/37

9

-

-

 76-81سال

93/37

9

-

-

900

3

900

96

جمع کل

01

افراد بیمار
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و میزان  Fمحاسبهشده برای بار اول ،دوم و سوم بهترتیب

از این نظر با مطالعه حاضر مطابقت داشت Oliveira .و

معادل 97(=1/229 ،P=0/009 ، 2=0/652و )df=9با F؛

همکاران ( )2096نیز در پژوهش خود میزان تولید آنزیم

97(=90/550 ،P=0/009 ،و )df=9با F؛

پروتئیناز در  10گونه مختلف کاندیدا را مورد بررسی قرار

97(=1/621 ،P=0/009 ، 2=0/659و )df=9با  Fبهدست

دادند .نتایج پژوهش آنها میزان ترشح آنزیم پروتئیناز را در

آمد؛ زیرا سطح معناداری کمتر از آلفای میزانشده

 93استرین ( 97/4درصد) مثبت نشان داد که بیشترین

 )0/005( Bonferroniاست؛ بنابراین  Fمحاسبهشده به لحاظ

میزان مربوط به گونه کاندیدا پاراپسیلوزیس ( 95/6درصد)

آماری معناداری بود؛ از این رو میتوان گفت که از نظر آماری

بود ( .)93عالوهبراین Deepa ،و همکاران ( )2095در

تفاوت معناداری میان میزان تولید آنزیم پروتئیناز با دو نوع

بررسی خود میزان تولید آنزیم پروتئیناز را  43/4درصد در

سرطان (هماتولوژیک و سرطان اعضا) وجود دارد .نتایج آنالیز

 64گونه مختلف کاندیدای جداشده از ضایعات دهانی

واریانس نیز حاکی از آن است که میانگین میزان تولید آنزیم

گزارش نمودند ( Sacristán .)97و همکاران نیز در سال

پروتئیناز در تکرار اول ،دوم و سوم در بیماران مبتال به سرطان

 2099میزان تولید آنزیم پروتئیناز را معادل  46/6درصد

بسیار بیشتر از افراد غیرسرطانی میباشد.

در  97ایزوله کاندیدای جداشده از نمونه آسپیرهشده

=0/646

2

برونش از بیماران  ICUثبت کردند ( .)94در این پژوهش

بحث

نیز تولید آنزیم پروتئیناز در هر دو گونه کاندیدا آلبیکنس و

گونههای کاندیدا ،میکرو ارگانیسمهای بیماریزای

کاندیدا گالبراتا تأیید گردید .شایان ذکر است که میزان

فرصتطلبی هستند که با چندین ویژگی ویروالنس قادر به

تولید پروتئیناز در این مطالعه باال بود که این امر

هجوم به بافتهای میزبان و جلوگیری از مکانیزمهای

نشاندهنده نقش مهم این آنزیم در ویروالنس و حمله به

دفاعی سیستم ایمنی بدن میباشند .یکی ازمهمترین عوامل

سلولهای مخاطی بافت دهان میباشد (حدوداً 2/29

ویروالنس ،آنزیمهای هیدرولیتیک هستند که بهصورت

میلیمتر) .از سوی دیگر ،در این مطالعه اختالف معناداری

خارج سلولی توسط عوامل مخمری کاندیدا ترشح میشوند.

در فعالیت پروتئیناز بین ایزولههای کاندیدا آلبیکنس و

این آنزیمها توسط قارچ برای تجزیه بافتهای خارجی،

کاندیدا گالبراتا مشاهده نشد؛ با این حال میزان تولید آنزیم

جلوگیری از سیستم دفاعی میزبان و بهدستآوردن آمینو

پروتئیناز تاحدودی در ایزولههای کاندیدا آلبیکنس بیشتر

اسیدهایی که برای متابولیسم مخمر مورد نیاز هستند به

بود .نتایج بهدستآمده از این پژوهش با یافتههای

کار میروند ( .)96،92وجود این آنزیمها با مراحل مختلف

 Kantarcioǧluو Yücelمشابه بود ( Sun .)91و همکاران

نفوذ به بافت میزبان و در نتیجه بیماریزایی ثابت شده

نیز در مطالعهای که در ارتباط با تولید پروتئیناز ،فسفولیپاز

است ( .)99در یکی از مطالعات صورتگرفته در این زمینه

و توانایی تشکیل بیوفیلم در ایزولههای کاندیدایی جداشده

که در آن میزان تولید آنزیم پروتئیناز در  990ایزوله بالینی

از خون انجام دادند ،عنوان نمودند که میزان تولید آنزیم

کاندیدا مورد بررسی قرار گرفت 35 ،ایزوله ( 51/9درصد)

پروتئیناز در گونههای آلبیکنس و غیرآلبیکنس تفاوت

موارد مثبت گزارش گردید .عالوهبراین ،میزان تولید آنزیم

زیادی ندارد و تمامی این ایزولهها نشاندهنده فعالیت آنزیم

پروتئیناز توسط گونه کاندیدا آلبیکنس معادل  42/9درصد

پروتئیناز میباشند .این پژوهشگران میزان تولید آنزیم

و کاندیدا گالبراتا برابر با  92/4درصد بهدست آمد ( )95که

فسفولیپاز را بهصورت معناداری در گونههای کاندیدا
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سمیه مقیمیان و همکاران

آلبیکنس بیشتر از گونههای غیرآلبیکنس گزارش نمودند

تهاجم این سلولهای سرطانی به سایر نواحی بهصورت

( .)5قابل ذکر است که اختالف چشمگیری در فعالیت

انتشار مستقیم یا غیرمستقیم از طریق خون و سطوح

پروتئیناز بین ایزولههای کاندیدا آلبیکنس و گالبراتا در این

سروزی میشود ( .)20از سوی دیگر ،درمانهای رادیوتراپی

مطالعه وجود نداشت؛ البته میزان تولید پروتیئناز تاحدودی

و شیمیدرمانی بر پایه حذف سلولهای با تکثیر سریع

در کاندیدا آلبیکنس بیشتر بود که چندان قابل توجه

بدون ازبینبردن سلول میزبان عمل میکنند که این روند

نمیباشد .نتایج بهدستآمده از این پژوهش با یافتههای

باعث کاهش فعالیت سلولهای سیستم ایمنی بدن میشود؛

 Kantarciogluو  Yucelکه فعالیت آنزیم آسپارتیل

بنابراین شانس ابتال به عفونتهای فرصتطلبی چون

پروتئیناز را در تمامی نژادها کشف کردند ،همخوانی دارد.

کاندیدا آلبیکنس را در دهان این دسته از افراد افزایش

باید عنوان نمود که در بین بیماران غیرسرطانی دارای

میدهد.

عالئم برفک دهانی ،بیشتر افرادی که نتایج کشت آنها
کاندیدا آلبیکنس را نشان داد ،مبتال به دیابت بودند؛ زیرا

نتیجهگیری

دیابت بهعنوان یک عامل مستعدکننده رشد کاندیدا

تولید و ترشح آنزیم پروتئیناز میتواند بهعنوان یک

محسوب میشود .افزایش قند خون در بیماری دیابت

فاکتور ویروالنس مهم در ایجاد بیماری کاندیدیازیس دهانی

ملتوس توانایی چسبندگی کاندیدا آلبیکنس را به سطح

در افراد سرطانی به مراتب بیشتر از افراد غیرسرطانی باشد؛

سلولهای موکوسی دهان افزایش داده و این افراد را مستعد

بنابراین سنجش میزان تولید این آنزیم ممکن است

ابتال به اورال کاندیدیازیس مینماید ( .)20این نتیجه نیز

تعیینکننده ارتباط بین گونه و پیشرفت عفونت باشد.

مطابق با یافتههای مطالعات انجامشده قبلی میباشد .در

مقایسه آنزیم پروتئیناز در دو گروه افراد سرطانی و

این راستا ،یاراحمدی و همکاران در سال  9649طی

غیرسرطانی ،اختالفی فاحش در تولید آنزیم در بیماران

پژوهشی که در مورد میزان شیوع اورال کاندیدیازیس در

سرطانی را نشان میدهد که ناشی از سرکوب شدید

افراد دیابتی انجام دادند ،درصد باالی کاندیدیازیس دهانی

سیستم ایمنی در این افراد میباشد که آنها را مستعد ابتال

در افراد دیابتی را ثابت کردند .همچنین ،سنجش تولید

به انواع عفونتهای موضعی و منتشر کاندیدا مینماید و به

آنزیم پروتئیناز در افراد غیرسرطانی مشخص نمود که

علت پایینبودن و کاهش شدید سلولهای ایمنی بهویژه

میزان تولید آنزیم در افراد دیابتی باالتر از بقیه بوده است

نوتروفیلها ،این ارگانیسمهای فرصتطلب به شدت در

که این نتیجه با یافتههای پژوهش  Tsangو همکاران که در

دهان این افراد کلونیزه شده و با تولید آنزیم بیشتر ،عوارض

سال  2007در ارتباط با بیماران مبتال به دیابت انجام شد،

بیشتر و شدیدتری را برای این بیماران به همراه میآورند.

مطابقت داشت .این نتایج نشاندهنده آن است که دیابت

در برخی از موارد این عفونتهای دهانی میتوانند به

عامل محرک در افزایش تولید آنزیم و قدرت تهاجمی

عفونت منتشر یا سپتیسمی منجر شده و کاندیدیازیس

کاندیدا آلبیکنس میباشد .احتماالً دو دلیل افزایش ترشح

سیستمیک ایجاد کنند که یک عفونت خطرناک و کشنده

آنزیم پروتئیناز در افراد سرطانی مبتال به کاندیدیازیس

برای بیماران سرطانی محسوب میشود .امید است با

دهانی نسبت به افراد غیرسرطانی این است که سلولهای

شناسایی و تشخیص به موقع کاندیدا آلبیکنس در افراد

سرطانی با رشد غیرقابلکنترل سلولهای نئوپالستیک و

سرطانی ،استفاده از مقادیر مناسب دارو و شناسایی
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سنجش میزان تولید آنزیم پروتئیناز در گونههای کاندیدا

.رضایت آگاهانه را تکمیل نمودند

گونههای کاندیدا آلبیکنس مقاوم به دارو از افزایش
ویروالنس و کلونیزهشدن بیشتر مخمر و نیز افزایش تولید

تضاد منافع

آنزیمهای آن که قدرت تهاجمی کاندیدا را افزایش

نویسندگان در نتایج حاصل از پژوهش هیچگونه تضاد

. کاسته شود،میدهند

.منافعی ندارند

حمایت مالی
تشکر و قدردانی

این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

بدین وسیله از حمایتهای بیدریغ دانشگاه آزاد

.تنکابن انجام شده است

اسالمی واحد تنکابن در اجرای این تحقیق صمیمانه تشکر

مالحظات اخالقی

.و سپاسگزاری میشود

.

 فرم،افرادی که برای شرکت در پژوهش رضایت داشتند
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Abstract
Introduction: Candidiasis is a common fungal infection caused by various Candida species. The
production of extracellular enzymes, like proteinase, as a pathogenic factor plays a significant role in
yeast adherence and penetration to the host. Regarding this, the present study was conducted to
evaluate the production of proteinase enzyme in cancer patients with oral candidiasis.
Materials and Methods: A total of 20 oral swab specimens were collected from cancerous and noncancerous patients with oral candidiasis referring to the Oncology Center of Ramsar and Tonekabon
hospitals, Iran, in 2014-2015. The samples obtained from the cancerous and non-cancerous patients
were assigned into the case and control groups, respectively. These specimens were cultured in
Sabouraud dextrose agar containing chloramphenicol. The yeast isolates were identified by means of
phenotypic method. The evaluation of proteinase enzyme activity was accomplished on a specific
medium. The diameter of the halo formed around each colony was also measured to determine the
rate of enzyme production.
Results: Out of the 20 samples, 19 (95%) and 6 (30%) Candida species were isolated from the case
and control groups, respectively. Candida albicans and Candida glabrata had the prevalence of 16
(84%) and 3 (16%), respectively. In the control group, all isolated yeasts were identified as Candida
albicans. The mean diameter of the halo around the yeast cells producing proteinase enzyme in
cancer patients with oral candidiasis was 2.21 mm in comparison to the non-cancerous group.
Conclusion: Proteinase enzyme production as an important virulence factor leading to oral
candidiasis was significantly higher in the cancer patients than that in the non-cancer ones.
Keywords: Bacto agar, Cancer, Candida species, CHROM agar, Hematological cancer, Immune
deficiency, Oral candidiasis, Peptone Agar, Proteinase
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